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HANDBOEK
voor den verzamelaar van vlinders

DOOR

D. TER HAAR.

Amsterdam. — 1898. —W. Veisluys.

Hoewel bovenvermeld werkje van den heer ter Haar reeds , op

verzoek van den schrijver, van een voorberigl door mij is voorzien
,

acht ik het toch niet overbodig, het ook nog hier kortelijk te be-

spreken. Over het nut, dat eene dergelijke handleiding nu eens

door een' werkelijken praktikus werd zamengesteld en den aan-

komenden lepidopterologen geen zonder oordeel bijeengebragt zamen-

raapsel wordt in handen gegeven heb ik , na het vermelde voorberigt

eigenlijk niets meer te zeggen. Na het boekje van wijlen den heer

Q. M. R. Verhuell is in onze taal over dit onderwerp niets wer-

kelijk goeds meer verschenen. Ook wil ik niet meer over het

noodzakelijke eener goede prepareering der voorwerpen voor de

studie bestemd spreken, maar enkele opmerkingen, bij het door-

bladeren gemaakt, mededeelen, alleen met het doel om de Hand-

leiding zoo mogelijk nog bruikbaarder te maken.

In de eerste plaats moet ik stellig de tweede wijze van bevesti-

ging van het net in den stok , door den heer ter Haar op p. 12

vermeld en bij fig. b afgebeeld, afkeuren. Het is duidelijk, dat

zeer spoedig het gat boven in den slok gaat uitslijten en de toestel

dan onbruikbaar wordl. Ik heb het dan ook bijgewoond dat de

bezitter van zulk een instrument, toen hij bij zekere gelegenheid
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daarmede eens een flinken slag naar een vlinder wilde doen , zoo

wel zijn net als het beest zag wegvliegen , het laatste vrij in de

lucht, het eerste reddeloos in een poel verloren gaande. Hoe de

jager toen stond te kijken, kan men gissen.

Meer dan eens toevouwbare beugels zijn ook verwerpelijk.

Voor de vangdoobjes geef ik stellig aan de eigengemaakte de

voorkeur. De engelsche zijn, hoewel sterker, duur en zwaar 5

men kan ze zelf niet herstellen en , wanneer zij aan de binnenzijde

met geglansd papier zijn bekleed en een' glazen deksel (niet :

bodem) l)ezitlen, voor Lepidopterologen geheel onbruikbaar.

Eer ik het vergeet, moet ik ook zeer aanbevelen om Lycaeniden

en Hesperiden op de jagt liever niet aan te steken maar in doosjes

levQnd mede naar huis te nemen. Dit is door Mr. Piepers in Indie

bedacht en heeft het voordeel dat men geen gevaar loopt om de

pooten en lijven door het dood drukken te zeer te beschadigen .

Vierkante vangdoosjes zijn zeer verwerpelijk Uit den aard der

zaak sluiten ze minder goed dan ronde en men kan ze ook op de

jagt veel minder snel digt doen dan ronde.

Vervolgens, zie p. 151, zou ik aanbevelen, om liever alle Tor-

triciden en Tineiden , niet alleen de kleinere, aan zwarte spelden-

punten en op blokjes te steken. De meeste voorwerpen dezer

familiën toch zijn rijk aan vet, dit tast de gewone verlinde geel

koperen spelden aan , veroorzaakt oxidatie en vernielt de vlinders.

Niet altijd is men in staat de exemplai-en te vernieuwen en, al

ware dit ook mogelijk, een verstandig mensch spaart noodeloozen

arbeid en levert geen herhaling van het vat der Danaïden. Men

houde wat men eenmaal heeft. De heer Hering , conservator van

het Pommersche Museum te Stettin , behandelt zelfs alle Pyraliden

op die wijze. Misschien teregt ! Intusschen ben ik er voor, om

het gebruik van verlakte ijzeren spelden , zonder aanwending van

blokjes, over het geheel zoo min mogelijk te doen plaats hebben,

alleen bij volstrekte noodzakelijkheid, zie p. 16 der Handleiding.

De punten toch roesten maar al te ligtelijk.

Het vergulden der witte (vertinde geelkoperen) spelden raad ik

af; het baat niets.'
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De door Staudinger en Bang-Haas verkochte zilveren stiften voor

kleine Tineiden keur ik af; zij zijn veel te zacht. Wil men geen

zilverdraad gebruiken of puntjes van verlakte ijzeren spelden, dan

neme men platina-draad. Mr. Piepers slak in Indie alle Tortriciden en

Tineinen aan platinadraad. Dit veroorzaakte wel eene uitgave van

een cent per exemplaar, maar: «Qui veut la fin veut les moyens »

zeggen de Franschen teregf.

De vangglaasjps die de firma Deyrolle te Parijs verkoopt van

4 cm. lang en 18 mm. doorsnede, zijn beter dan de engelsche
;

deze zijn te lang.

Wat het door den heer ter Haar op pag. 20 vermelde stekertje

aangaat, zoo kan ik verzekeren dat hét opperbest te pas komt en

wel aanbevelen om het steeds op de excursiën mede te nei^jen.

Dikwijls toch zitten Noctuïden zóó verscholen, dat zij alleen met

dat instrument te bereiken zijn. Veel gemorrei met houtjes of

grasspiertjes geeft gewoonlijk aanleiding tot ontsnappen der delin-

quenten.

Naar aanleiding van het op p. 21 en p. 31 vermelde, moet ik

zeer afraden om tijdens de excursie, de in doosjes gevangen voor-

werpen buiten hooge noodzakelijkheid op te steken. Men is meestal

niet kalm genoeg en heett geene geschikte gelegenheid om het

netjes te doen.

Vooral doe men bij het vangen nooit twee vlinders in één doosje.

Zij vernielen elkander.

In hoofdstuk II vindt men een zeer volledige opgave van vang-

wijzen.

Hoofdstuk IV behandelt onder a ook het zoeken naar vlinder-

eijeren. Zooals de heer ter Haar teregt zegt, levert dit ie weinig

op om er met opzet werk van te maken. Wat het laten leggen

van eijeren door dagvlinders betreft, zoo houde men daarbij de

opmerking van Dr. Oudemans, dat men de voorwerpen voor te

spoedigen dood door uitdrooging moet bewaren
,

wel in het oog.

Aanbeveling verdient om de dagvlinder-wijfjes in eene suikerflesch

te plaatsen , waarin zich eene laag vochtige aarde bevindt ; daarin

plant of steekt men het voedsel der rups, hangt aan een draadje
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een klein sponsje met suikerwater doortrokken en plaatst de flesch

in het volle äarj- maar niet in het ^owlicht.

Voor rupsendoozen om op de jagt mede te nemen , waarvan op

p. 64 sprake is, zou ik gewone cirkelronde, goed sluitende blikken

doozen, zonder onnoodige luchtgaten of kleppen aanbevelen. Mr. H.

W. de Graaf heeft met goed gevolg in zulke doozen dikwijls rupsen

van het ei af gekweekt, vooraK van Microlepidoptera en ik zelf

heb ze er op reis, dikwijls dagen lang in goedgehouden. Wanneer

men de voorzorg gebruikt van eens daags de uitwerpselen te ver-

wijderen, zoo ook schimmelachtige plantendeelen en verder nieuw

voedsel aan te brengen, blijven de rupsen in goeden staat.

Een bijzondere klopper (zie p. 66) er op na te houden , is niet

noodig. Op de jagt kan men ergens wel een fikschen stok vinden

of snijden.

Daarentegen houd ik den krabber (zie p. 71) voor een uitstekend

instrument.

Voor rupsen-k weekflesschen gebruik ik ook gaarne die zonder

bodem —door de Leerdamsche Glasfabriek gemaakt —maar plaats

ze, niet op een ronden aarden schotel, maar in de zeer doelmatige,

grijze met blaauwe figuren versierde, sterk verglaasde boterpotjes

met twee ooren die men wel in alle grootere steden gemakkelijk

kan bekomen.

Voor het kweeken van Nepticuliden kan ik ook zeer de methode

van wijlen den heer Stainton aanbevelen. Deze bestaat hierin dat

men de bladeren met de mijnen in zeer dun wit papier vouwt

en in eene blikken doos bewaart. Na enkele dagen opent men het

toegevouwen papier en vindt de spinsels tusschen de bladeren of

op het papier vastgehecht , knipt ze uit en bewaart ze , liefst buiten,

in het rupsenhok (zie p. 85) in kartonnen doosjes, slechts enkele

spinsels in eene doos plaatsende omdat anders het vangen der zeer

vlugge vlindertjes bezwaarlijk gaat. Intusschen moet men er om

denken dat sommige, op lage planten levende soorten van Nepticula,

b. V. liuhivora Wocke, haar spinsel in de aarde aanleggen en deze

dieren dus in suikerflesschen moeten worden gekweekt.

Geheel stem ik in met hetgeen de heer ter Haar zegt over het
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onraadzame van het vervroegen van het uitkomen der vlinders en

van het vermijden der bevochtiging van de aarde waarop men

's winters de poppen bewaart. Maar al te vaak wordt daardoor

de ontwikkeling van in het water of op de aarde de aanwezige

schimmelsporen bevorderd.

Wat het dooden der vlinders (zie op p. 90) aangaat, zoo heb

ik de gewoonte om zeer kleine Microlepidoptera (Lithocolleten
,

Nepticuliden) na de bedwelming en het aansteken, dadelijk vlug

op te zetten en dan de blokjes (zie p. 97) in eene blikke doos

te plaatsen waarin zich kamfer bevindt (een half theekopje vol).

Ik giet dan op de kamfer wat zwavelether en sluit de doos spoedig.

Binnen enkele uren zijn dan de diertjes dood. Het vochtig houden

of opweeken van zeer kleine vlinders gaat namelijk met vele be-

zwaren gepaard.

Voor het opzetten worden van p. 95 tot p. 105 uitstekende en

volledige aanwijzingen gegeven waarbij ik alleen de opmerking wil

voegen , dat de beeren de Joncheere te Dordrecht bedacht hebben

om, bij ligt « spekk ig» wordende vlinders, (Cossiden, Sesiiden enz.)

in de gleuf van het opzetblokje , onder liet achterlijf, een stukje

turf te leggen , dat het reeds spoedig naar buiten dringende vet kan

opzuigen. Deze manier bevestig! , wat de heer ter Haar op p. 105

zegt over het gaandeweg volmaakter worden der wijze van behan-

deling.

Is (zie mede op p. 105) het opsteekblokje van Artemisia-merg

toch wat te dik, dan knijpe men hel te zamen, met een pincet,

nadat de speld er door- en het voorwerp is opgestoken.

Nooit verzuime men, om, liefst dadelijk nadat het opzetten is

afgeloopen of anders nog op denzeltden dag , op ieder blokje een

duidelijk geschreven etiketje (zondei' gekleurde randjes en zoo klein

mogelijk) te steken , vangplaats en tijd vermeldende. Nummers
,

met verwijzing naar een dagboek, zijn waardeloos, omdat zij alleen

voor den eigenaar verstaanbaar zijn en toch ligt tot dwalingen aan-

leiding geven. Dit is reeds dikwijls opgemerkt.

Zeer kan ik beamen wat de heer ter Haar in Hoofdstuk XI op

pag. 117 en volgende over het nut, ja het onmisbare van goede
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kastjes zegt. Ik heb in der tijd het geluk gehad, van voor de

vervaardiging daarvan een uitstekenden raadsman te vinden in

wijlen den heer J. M. Smit, die, vroeger zelf timmerman te Am-

sterdam geweest zijnde, en zeer bekwaam, geheel op de hoogte

van zijn vak was. Deze liet steeds het hout waarvan hij zijne

laadjes deed vervaardigen , lang vooruit uitdroegen. Voor de rompen

bezigde hij gewoon, fijn, vurenhout '), voor de raampjes ^^^/oo/f/,

Amerikaansch eiken pijp-duigenhout
,

geen gezaagd^ daar dit krom

trekt. De glasruiten werden zorgvuldig uitgezocht en alleen geheel

vlakke gebruikt. Nooit mogten deze met pennen in de raampjes

worden bevestigd, alleen gewone stopverw (van krijt en gekookte

lijnolie, zonder bijvoeging van menie of loodwit) werd aangewend.

Thans kan voor de rompen ook worden aanbevolen het vroeger

niet in Europa aangevoerde Ameiikaansche populieren-hout. De

heer Wenteler (firma Slams) te Rotterdam, mijn schrijnwerker,

heeft nog eene verbetering in het maaksel der laden bedacht ,
tot

afwering van het stof aan de voorzijde , waarover ik zeer kan

aanbevelen hem te raadplegen.

Voor het beleggen der bodems moet ik het gebruik van turfplaten

bepaald afkeuren. Wie dit vuile, altijd door vocht opzuigende,

eeuwig trekkende en hobbelige, stofverwekkende en afgevende, de

spelden aantastende materiaal aanwendt , /ivü« geen nette verzameling

hebben en het gebruik van die hygroscopische turfplaten is dan ook

de oorzaak dat de losse vellen papier die de heer ter Haar gebruikte,

aanhoudend vol bulten kwamen. Ik wend altijd losse vellen papier

aan en bevind er mij wel bij. Wien dit niet mögt bevallen, kan

ik de op het Leidsch Museum gebruikelijke methode aanbevelen.

Daar wordt de bodem bestreken met eene zeer dunne laag lijm

en fijn gewasschen krijt. Dit is minder net maar toch goed voor

eene zeer groote verzameling. Linoleum heb ik ook in een aantal

mijner laden maar geloof toch dat platen beste zachte kurk , die

men wel overal in de groote steden zelf kan laten snijden , de

voorkeur verdienen. Op het Britsch en Leidsch Museum gebruikt

1) Nooit eikenhout; dit werkt altijd door
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men niets anders. De in der tijd door wijlen den heer Backer te Ooster-

beek gemaakte, geperste turfplaten bezaten alle gebreken der gewone.

\roeger bezigde ik ook plaatjes van het merg der bladstelen van

den Sagopalm maar dit heb ik op den duur ongeschikt bevonden,

omdat het de punten van alle spelden sterk aantast en moet het

gebruik dus stellig afraden. De fìrma Staudinger en Bang-Haas

verkoopt ze onder den naam van Agavenmark-Platten. De raad

van Dr. Standfuss betreffende hel aansteken der etiketten (zie p. 121)

is geheel ongeschikt , aanleiding gevende tot beschadiging en het

onderzoek der voorwerpen belemmerende.

Alle middelen om schimmel te voorkomen of weg te nemen

zijn —dit houde iedereen wel in het oog —vruchteloos wanneer

men geene goede, drooge, luchtige kamer heeft en waar buitendien

van October tot Mei gestookt wordt ter bewaring der verzameling.

Eene insecten-collectie heeft slechts drie hoofdvijanden : vocht, stof

en licht. Kan men die afweren dan beteekenen de roofinsecten

niets. Deze kan men best met kamfer op een afstand houden.

Naphtaline keur ik om de op p. 124 opgegeven reden af.

Wat het conserveeren eener verzameling aangaat , meen ik

eenigzins beslist te mogen spreken. Ik heb dienaangaande van den

beginne af mij strikt aan de raadgevingen van bovenvermelden

heer Smit gehouden en er mij wel bij bevonden,' zooals mijne

sedert 1853 naar die aanwijzingen ingerigte collectie kan getuigen.

Daarin bevinden zich voorwerpen van Zeiler, Herrich-Schäffer en

Guenée afkomstig die, blijkens de etiketten, 50 ja 60 jaren oud

zijn en zich nog in uitstekenden toestand bevinden.

Te prijzen is het ook dal de heer ter Haar niet veel buiten het

kader van zijn werk is gegaan en geene zaken heeft behandeld die

elders te huis behooren. Dit heeft hij vrij wel in het oog gehouden.

Aan het eind van dit vlugtig overzigt gekomen, mag ik een

woord van lof niet terughouden voor de nette uitvoering van het

werkje. Druk en papier zijn zeer goed en drukfouten heb ik maar

zeer enkele gevonden.

Rotterdam, P. C. T. Snellen.

Augustus 1898.


